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Z činnosti Českomoravské rady SKM

 Výroční shromáždění delegátů klubů SKM 2016

V sobotu 23. 1. 2016 se v hotelu Bílý Lev, Cimburkova 20, Praha 3, uskutečnilo 
„výroční shromáždění delegátů klubů SKM“, přesto, že v tento den panovalo 
krajně nepříznivé počasí, které mohlo ohrozit dopravu, tak účast delegátů byla 
překvapivě vysoká.

Na shromáždění byli pozváni jako hosté:
pan Jiří Holeček, předseda výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro 
školství, mládež, tělovýchovu a sport
pan Pavel Ploc, předseda podvýboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro 
školství, mládež, tělovýchovu a sport.
Bohužel se z důvodu pracovního zaneprázdnění naší akce nemohli zúčastnit.

Delegáti vyslovili souhlas se zprávou o činnosti přednesenou předsedou Mgr. 
Miloslavem Huttrem, ve které  přítomné seznámil nejen s činností ČMR SKM, ale 
také s činností a významnými výročími členských kolektivů, kterým poděkoval za 
jejich dosavadní práci s dětmi a mládeží v době jejich volného času v oblasti 
udržování národních a místních kulturních tradic. To se týká také záslužné činnosti 
amatérských loutkářů a činnosti všech sportovních kolektivů.
Při této příležitosti také informoval přítomné delegáty o současné situaci ve věci 
řešení majetku SKM a náhrady škody, o níž usiluje SKM od roku 1990, kdy o 
tento majetek v souvislosti se špatným zákonem O majetku SSM neoprávněně 
převzala, užívala ho, převáděla ho na jiné majitele, prodávala ho a prokazatelně z 
něho měla zisk Česká republika.
Do dnešní doby, tzn. 25 let, tato otázka není vyřešena, a to i přes rozhodnutí 
Evropského soudu, který rozhodl ve prospěch žaloby SKM a konstatoval, že by 
ČR měla přijmout opatření směřující k náhradě veškeré škody. Toto rozhodnutí v 
podstatě znamená, že by se ČR měla s SKM dohodnout na  mimosoudním 
vyrovnání.
V dané věci jsme se s podrobným odůvodněním obrátili na místopředsedu vlády a 
ministra financí ČR, Ing. Andreje Babiše, který přislíbil, že se touto problematikou 
bude zabývat.
Při řešení této problematiky jsme také upozornili na krajně neseriózní jednání 
hraničící téměř s trestnou činností Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, který je součástí MF ČR, ve věci soudních jednáních vedených 
SKM.
V roce 2015 uskutečnila celá řada významných výročí, a to jak folklórních tak i 
loutkohereckých souborů, kterých jsme se zúčastnili a poděkovali jim za jejich 
dosavadní činnost. Doufáme, že akci souborů, jichž jsme se nemohli zúčastnit v 
loňském roce, si společně užijeme letos.
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Na pozvání ČLR jsme v roce 2014 vyslali na mezinárodní letní tábor 11člennou 
skupinu folklórního souboru Jitřenka, v roce 2015 jeli členové Prácheňáčku, kteří 
reprezentovali SKM, ČR, svá města svými vystoupeními. V letošním roce se zhostí 
této úlohy Mladá dudácká muzika a přejeme jim stejný úspěch a zážitky jako jejich 
předchůdcům.
Delegáti také schválil Zprávu o hospodaření za rok 2014 přednesenou Ing. Janou 
Neubertovou.
V diskuzi byli delegáti seznámeni s novelou autorského zákona týkající se 
osvobození od poplatků v oblasti tradiční lidové kultury, zejména folklórní 
(schválena Senátem Poslanecké Sněmovny 6. 1. 2016, tisk č. 125), jejíž autorem je 
senátor Ivo Valenta a bude předložena ke schválení Sněmovně Parlamentu ČR.

Na závěr jednání schválili delegáti rozšíření ČMR SKM o nového člena, Miloslava 
Huttra ml., KM Admira PUMA, Praha 8.

Dále jsme obdrželi pozvání na oslavy 35. výročí dětského souboru Prácheňáček – 
Strakonice, které se uskuteční 16. 4. 2016 v Městském domě kultury a na 10. 
výročí souboru Mladá dudácká muzika, které se uskuteční 2. 7. 2016 v Rytířském 
sále ve Strakonicích.

Předseda ČMR SKM 
Mgr. M. Huttr
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  MALÝ FURIANT

Co jsme stihli v minulém roce  2015

Rok 2015 byl pro Malý Furiant hodně nabitý, slavili jsme úspěch na zpěvácké 
soutěži, vyjeli jsme reprezentovat do Francie a i v rámci Česka jsme absolvovali 
několik festivalů.
V sobotu 28. března jsme se zúčastnili regionální pěvecké soutěže Jihočeský 
zpěváček 2015. Naše zpěvačka Anna Kubalová získala první místo a postoupila 
tak do zemského kola, které se odehrálo 23. května v Plzni. Tam již Anička tak 
úspěšná nebyla. Nicméně její zpívání tím neskončilo. Díky úspěchu v regionálním 
kole se ještě jednou sešla s několika dalšími zpěváčky na slavnostech v Rožnově 
pod Radhoštěm. V neděli 5. července tak jihočeské písně zazněli i v dřevěném 
městečku valašského skanzenu.
V druhé polovině července jsme s celým souborem absolvovali zájezd do Francie 
za naším partnerským souborem Cercle Celtique Armor Argoat z Lorientu v 
Bretani. O tomto zájezdě jsme již psali ve Spektru (říjen 2015). 
Velkou akcí bylo i hostování folklorního souboru Břeclavánek u nás v Českých 
Budějovicích a následná naše návštěva v Břeclavi. Břeclavánek u nás pobýval od 
11. do 13. září. Společně jsme vystupovali 12. září na festivalu Folklorní Třeboň a 
ještě ten samý večer na oslavě výročí soubor Furiant v Č. Budějovicích. Náš zájezd 
do Břeclavi se uskutečnil 25. až 27. září a jeho program byl dosti nabitý. V sobotu 
26. září jsme absolvovali prohlídku zámku Lednice, lednického parku a Minaretu. 
Pak jsme vystupovali v břeclavském domově důchodců a později odpoledne ještě 
na vinobraní v Drhnolci. Hlavní festivalový den byl v neděli. Začal po poledni 
průvodem krojované družiny, udílením práva hodovat před břeclavskou radnicí, 
odkud pokračoval k zámku, kde se na podiu představily jednotlivé soubory.
Další naše akce uvádíme níže v chronologickém pořadí, uvádíme pouze vystoupení 
pro veřejnost. Dotaci od SKM jsme použili na zaplacení dopravy na festival v 
Kovářově a na dopravu na festival v Břeclavi. Přikládáme vyúčtování dotace – 
kopie účetních dokladů, soupisku dokladů a několik fotografií.

Za soubor: Josef Kadubec
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Malý Furiant

ÚSVIŤÁČEK  ČESKÉ BUDĚJOVICE

Chtěla bych poděkovat   SKM za pomoc, kterou souborům poskytujete. Pro mnohé 
z nás je to tak významná pomoc, že je mnohdy zajištěna další existence souboru. 
Pro nás Vaše pomoc znamená, že postupné obnovujeme krojovou výbavu, mohli 
jsme pořídit nástroje pro muziku a budeme moci postupně obléci do krojů i naše 
nejmenší (kterých je k naší velké radosti  stále více).
Nás soubor se v roce 2015 soustředil mimo běžná vystoupení na pro nás stěžejní 
akci, kterou bylo důstojně oslavení 30 let trváni souboru Úsviťáček. Při 
sestavování programu jsme se snažili vybrat taková taneční a pěvecká čísla, která 
odrazí historii souboru a zároveň ukáže celkový pohled na činnost souboru. 
Všechny složky souboru se do nácviku zapojily s velkým elánem a zodpovědnosti 
-  což byl pro mne důkaz, že práce s dětmi je pro mne a nejbližšími 
spolupracovníky ta nejlepší odměna.
Jsme velmi rádi, že jste vážili cestu k nám do Českých  Budějovic, děkuji za Vaši 
účast na našem výročním koncertu, kde jste mohli vidět alespoň část z toho, co se 
naše děti dokázaly naučit. Za Vaše milá slova ocenění děkujeme a doufáme, že 
jsme Vás alespoň trochu zaujali, a vystoupeni  děti -  i těch starších se vám líbilo.
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Budeme rádi kdykoliv za Vaši účast na našich akcích, vždy budeme poctěni. 
Velmi si vážíme vaší práce a mnohokrát děkujeme za vše, co pro soubory děláte.
Zdravím a děkuji jménem celého souboru  Úsviťáček
                                                                     
                                                                     Stecherova Anna,  vedoucí souboru 

Úsviťáček

ČTYŘICETILETÁ JITŘENKA ČESKÝ KRUMLOV

V zákulisí to hýří. Všude pobíhají krojované děti s punčoškami obrácenými 
naruby, bez bot a bez mašlí. Zanedlouho to už ale vypukne. Celá tato smečka 
neposedných dětí bude “vypuštěna“ na pódium, aby ukázala, co všechno se už 
naučila. 
Tentokrát svým vystoupením oslaví 40. výročí založení folklorního souboru 
Jitřenka. Publiku se představí především hlavní skupina tanečníků ve věku od 6 
do 16 let, ale také jeho odnože – Jitřenka přípravka a folklórní soubor Růže, 
který se skládá z odrostlých členů souboru Jitřenka.  
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Dvouhodinový program zahrnuje tance a písně z oblasti Doudlebska, které jsou 
hlavním repertoárem Jitřenky. Propracovaná pásma tanců mají ukázat pokroky, 
které děti udělaly od doby, co poprvé navštívily tento zájmový kroužek, a 
pobavit rodiče, prarodiče a kamarády, kteří se na ně přišli podívat potěšit se 
jihočeskou lidovou písničkou. 
Vystoupením prováděly členky souboru Růže, které také Jitřenku navštěvovaly. 
Slov gratulace a blahopřání se pak ujal ředitel Domu dětí a mládeže v Českém 
Krumlově J. Pich, starosta města Český Krumlov  D. Carda, senátor T. Jirsa a 
předseda Svazu  klubů mládeže M. Huttr. Společně poděkovali za činnost 
vedoucím souborů Vladimíře Berné a Vlastě Dvořákové a popřáli jim mnoho 
dalších úspěchů.  
Na samém konci programu pak byli vyzváni i bývalí členové, aby si společně se 
současnými členy zatančili na jevišti tradiční tanec – Jihočeská kolečka.  

        Vlasta Dvořáková ml.

Jitřenka
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR PRÁCHEŇÁČEK, slavící v tomto roce své 
35. narozeniny, Vás co nejsrdečněji zve na své vystoupení s názvem 
 

VÝROČNÍ KONCERT PRÁCHEŇÁČKU 
 

Za doprovodu dudácké muziky Strakoňáček předvede několik generací souboru 
nejúspěšnější pásma od dob založení Prácheňáčku až po jeho současnost. Jako 
host pořadu vystoupí dětský folklorní soubor Hradišťánek z Uherského Hradiště 
s cimbálovou muzikou. Po ukončení programu jsou všichni bývalí členové a 
spolupracovníci zváni k posezení a malému občerstvení. 
 

Vystoupení se uskuteční v Městském domě kultury Strakonice 
v sobotu dne 16. dubna 2016 od 18.00 hod. 
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WERICHOVCI

Scházíme si/se
Ani Werichovcům se nevyhne nutnost párkrát za rok se sejít na „schůzi“a probrat 
různé klubové záležitosti. A protože nejsou prostředky na tato výjezdní zasedání 
(bývá to většinou v Markvartovicích nebo ve Vsetíně),spojujeme povinnost s 
příjemným.Tak jsme se v říjnu sjeli na strašidelný víkend pro děti (ale i pro 
rodiče,kteří se baví s námi),poseděli na SCB(kdo neví tak to je Sbor centrálních 
bidelníků),protože pořád je něco k projednávání ,a přitom jsme ještě stačili 
vernisáž  výstavy „Taky máte rádi Ježka ,Voskovce a Wericha?“ + autogramy ze 
sbírky Jiřího Hanibala “. Stejné to bylo také při mikulášském sjezdu v Semetíně u 
Vsetína ,kde jsme v pátek zasedli k hranatému stolu.Bylo potřeba připravit 
program na příští rok.Pak už ale bylo další dny veselo, jako vždycky, když se 
sejdou Werichovci . To ostatně uvidíte na fotografiích. Protože tam je krásný 
vzduch, neodpustili jsme si procházku po místních horách. 
A statečně šlapali všichni , včetně dětí.

Příští akce
14.4. * A DNES HRAJEME JAZZ – společná návštěva Semaforu
15.-17.4. * BYSTŘICE – podrobné informace o odjezdu dostanou přihlášení 
přímo.
23.4. * MEZINÁRODNÍ DEN SRANDY. Sejdeme se před 14. hodinou u 
Werichovy vily (dům je v hluboké rekonstrukci – KONEČNĚ! – takže se asi 
tentokrát nedostaneme na zahradu). Pozpíváme, bouchneme si do pytlíku všeho, co 
nás štve a trápí a přesuneme se do hospůdky Kamparium, kde budeme v plesání a 
zpívání pokračovat. A protože to je svátek srandy, nezapomeňte na tradiční 
VESELÉ ORIGINÁLNÍ POKRÝVKY HLAVY a OBLEČENÍ KLAUNSKÉ 
(nejlépe do červena). Vyrobte si ORIGINÁLNÍ KLAUNSKÝ NOS, bude 
provedeno slavnostní nasazování. Jako vždy jsou připraveny “hodnotné ptákoviny” 
coby ceny.
6.– 8.5. * Hornická EXKURZE DO PODKRUŠNOHOŘÍ – podrobnosti dostanou 
fárající přímo.
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MLADÁ DUDÁCKÁ MUZIKA
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KOLEKTIVNÍ ČLEN  SKM – SAL

41. loutkářský festival
Ve dnech  18. - 20. března 2016 proběhl v Praze Kobylisích 41. festival pražských 
a středočeských amatérských loutkářů, který je současně soutěžní výběrovou 
přehlídkou, jejíž vítěz postoupí na Loutkářskou Chrudim.
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Hlavním pořadatelem přehlídky je Společnost přátel loutkového divadla, dále 
Městská část Praha 8, Hl. m. Praha, Středočeský kraj, SAL SČDO a 
Českomoravská rada SKM. 
Patronát akci poskytlo Ministerstvo kultury ČR.
Letos na festivalu vystoupilo rekordně 10 souborů, z toho 4 byly ze středních Čech 
a 6 z Prahy. Úroveň přehlídky byla vyšší než v letech dřívějších, bylo se tedy 
rozhodně nač dívat. Třeba pohádka „O mluvícím psu“ domácího souboru  Jiskra 
Divadla Karla Hackera, „O princezně Márince“ v podání souboru Divoch z Prahy 
8 – Chaber nebo „Kabaret“ v podání souboru Jitřenka z Mladé Boleslavi.
Odborná porota určila vítězem přehlídky soubor BARIBAL z Prahy Karlíny, který 
uvedl inscenaci „Tanec pro Karla IV.“.
Vedle této hlavní ceny byla udělena řada individuálních cen.

Věřme, že letošní přehlídka bude i příslibem dobré úrovně i do dalších let.

Petr Slunečko

Vydává
SKM ČMR,  Spolek

zapsaný ve spolk. rejstříku vedený Městským soudem v Praze
oddíl L, vložka 13685, IČ: 693 68 813

Teplická 280/20, 190 00 Praha 9
Neprodejné, určeno jen pro vnitřní potřebu SKM
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